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Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Formulár: Príloha č. 2 Podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č.
842/2011

Druh postupu: Verejná súťaž.

Druh zákazky: Tovary.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná
nemocnica

Vnútroštátne identifikačné číslo (ak je to známe) : 31936415

Generála Miloša Vesela 21, 034 01 Ružomberok

Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Skupina verejného obstarávania

Kontaktná osoba: Ing.Jozef Jaroš

Telefón: +421 444382435

Fax: +421 444382783

E-mail: jarosj@uvn.sk

Internetová adresa (internetové adresy) (ak je to uplatniteľné):
http://www.uvn.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.uvn.sk

(Na poskytnutie podrobnejších informácií použite prílohy A)

Ďalšie informácie možno získať na adrese:vyššie uvedené
kontaktné miesto/miesta.

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný
dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta.

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:vyššie
uvedené kontaktné miesto/miesta.

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Druh verejného obstarávateľa:Organizácia riadená verejným právom

I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ

Zdravotníctvo

I.4) Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov

Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných



obstarávateľov: Nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY 

II.1) OPIS

II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom

Lieky a liečivá pre nemocničnú lekáreň

II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov
alebo poskytovania služieb

b) Tovary.

Kúpa.

Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov
alebo poskytovania služieb: Ústredná vojenská nemocnica SNP
Ružomberok - FN, ul.gen.M.Vesela 21, 034 26 Ružomberok

NUTS kód:

SK031.

II.1.3) Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo
dynamickom nákupnom systéme (DPS)

Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody.

II.1.4) Informácie o rámcovej dohode

Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi.

Predpokladaní účastníci rámcovej dohody: Maximálny počet (ak je to
uplatniteľné).

Hodnota: 15

Trvanie rámcovej dohody (obdobie): Trvanie v rokoch.

Hodnota: 2

Predpokladaná hodnota bez DPH: Rozpätie hodnôt.

Od: 5500000,0000 Do: 5600000,0000 EUR

II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Lieky a liečivá pre nemocničnú lekáreň

II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 33600000-6. 

II.1.7) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)

Nie.

II.1.8) Časti

Nie.

II.1.9) Informácie o variantoch

Varianty sa budú prijímať: Nie.



II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY

II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah

5550000

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

Hodnota: 5550000,0000 EUR

II.2.2) Informácie o opciách

II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní (ak je uplatniteľné)

II.3) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE (ak je to
známe)

Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky).

Hodnota: 24

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE 

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY

III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky 

III.1.2) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz
na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby
riadia 
Z prevádzkových zdrojov verejného obstarávateľa

III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych
subjektov, ktorej sa zadá zákazka: 
Samostatný právny subjekt

III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky: (ak je to uplatniteľné)

Nie.

III.2) PODMIENKY ÚČASTI

III.2.1) Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane
požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo
obchodných registrov

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok: 1. § 26 ods. 1 písm. a) nebol on ani jeho
štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený
za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných
záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z
trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny - výpisom z registra trestov nie
starším ako tri mesiace 2. § 26 ods. 1 písm. b) nebol on ani jeho
štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený
za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním -
výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace 3. § 26 ods. 1
písm. c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo



proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku
alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - potvrdením
príslušného súdu nie starším ako tri mesiace 4. § 26 ods. 1 písm. d)
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - potvrdením Sociálnej
poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace 5. § 26
ods. 1 písm. e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa
vymáhajú výkonom rozhodnutia - potvrdením miestne príslušného
daňového úradu nie starším ako tri mesiace 6. § 26 ods. 1 písm. f) je
oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu - dokladom o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby Uchádzač
zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné
obstarávanie môže doklady požadované podľa § 26 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní nahradiť predložením platného potvrdenia
alebo úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní
do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.

III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok: § 27 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky alebo
pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo
pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru Originál alebo overená
kópia nie staršia ako tri mesiace. Požaduje sa z dôvodu
transparenného nakladania s finančnými prostriedkami uchádzača.

III.2.3) Technická spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok: § 28, ods. l , bod 2. Povolenie Ministerstva
zdravotníctva na veľkodistribučnú činnosť zdravotníckych pomôcok
Originál alebo overená kópia . Požaduje sa z dôvodu zabezpečenia
správneho skladovania liekov, aby sa neznehodnotili. § 28 ods. d
Platné povolenie na distribúciu a prepravu omamných a
psychotropných látok. Originál alebo overená kópia. Len ak daný liek
bude v ponuke uchádzača. Požaduje sa z dôvodu zabezpečenia
správnej prepravy liekov. § 28 ods. d. Platné potvrdenie, že má k
dispozícii vozidlá prispôsobené na prevoz liekov nestabilných pri
obyčajnej teplote. Originál alebo overená kópia Len ak daný liek bude
v ponuke uchádzača. Požaduje sa z dôvodu zabezpečenia správnej
prepravy liekov, aby sa neznehodnotili.

III.2.4) Informácie o vyhradených zákazkách (ak je to uplatniteľné)

III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE
SLUŽIEB

III.3.1) Informácie o konkrétnej profesii

III.3.2) Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby



ODDIEL IV: POSTUP 

IV.1) DRUH POSTUPU

IV.1.1) Druh postupu 
Otvorená.

IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na
predloženie ponuky, alebo na účasť

IV.1.3) Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu

IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena.

IV.2.2) Informácie o elektronickej aukcii

Použije sa elektronická aukcia: Áno.

Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie v
súťažných podkladoch

IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 
UVN-23-63/2012-055

IV.3.2) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky 
Nie.

IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov alebo informatívneho dokumentu

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom

Dátum: 22. 8. 2012. Čas: 14.00 h. 

Spoplatnená dokumentácia: Nie.

IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum: 3. 9. 2012. Čas: 14.00 h. 

IV.3.6 Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo
žiadosti o účasť 
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ.

slovenčina

IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Trvanie: do dátumu.

Dátum: 30. 11. 2012

IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum: 4. 9. 2012. Čas: 09.00 h. 

Miesto: UVN SNP Ružoberok-FN, Zasadačka SVO, vel.budova
III.podlažie č.d.80, Otváranie ponúk je neverejné. Otváranie ponúk sa
uskutoční za prítomnosti členov komisie na vyhodnotenie ponúk bez
účasti uchádzačov.



Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Nie.

Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE 

VI.1) Informácie o opakovaní obstarávania (ak je to uplatniteľné)

Áno.

Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení: júl 2014

VI.2) Informácie o fondoch Európskej únie

Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov
Európskej únie: Nie.

VI.3) Doplňujúce informácie  

VI.4) Odvolacie konanie

VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31 797 903

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Slovenská republika

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

Orgán zodpovedný za mediáciu

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN

ul.gen.M.Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Slovensko

Telefón: +421 444382435

VI.4.2) Podanie odvolania

Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: § 136 Žiadosť o
nápravu (1) Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva
alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté
postupom verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa
§ 7, môže podať žiadosť o nápravu proti a) zámeru uzavrieť zmluvu
alebo koncesnú zmluvu na práce uverejnenom podľa § 22 ods. 6,
proti podmienkam uvedeným v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 67 ods.
2, § 77 alebo § 105 ods. 5, b) podmienkam uvedeným v súťažných
podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným
obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 7 v lehote na
predkladanie ponúk alebo proti SK Štandardný formulár 02 -
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 12 / 16 podmienkam
uvedeným v súťažných podmienkach v súťaži návrhov poskytnutých v
lehote na predkladanie návrhov, c) podmienkam uvedeným vo výzve



na predkladanie ponúk alebo návrhov, d) výberu záujemcov v užšej
súťaži podľa § 52 ods. 1 a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní so
zverejnením podľa § 56 ods. 1 a § 85 ods. 1 alebo v súťaži návrhov
podľa § 105 ods. 2, e) vylúčeniu uchádzača, záujemcu alebo
účastníka, f) vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov.

VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31 797 903

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Slovenská republika

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia 
20. 7. 2012


